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Gudstjeneste - hvorfor - 
hvordan - og fremtiden
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Da Anne Marie Nande og jeg i foråret 2015 blev ansat 
som sognepræster i Hundborg-Jannerup-Vang-Vo-
rup ør-Vester Vandet pastorat var en af de ting, som 
blev drøftet med menighedsrådene: Hvordan får vi 
skabt et fællesskab om gudstjenesten og flere til at 
slutte op om gudstjenesterne.

Derfor inviterede vi alle i pastoratet til at deltage i 
forskellige workshops om gudstjenesten i efteråret 
2015. Vi begyndte med at afholde tre studiekreds-
aftner, som handlede om gudstjenestens baggrund og 
historie. Den sidste af disse aftner pegede også i retning 
af fornyelse. 

Tanken med disse studiekredsaftner var, at vi først 
skulle høre om, hvorfor vi gør som vi gør. Hvorfor Den 
danske Folkekirkes højmesse har det indhold som den 
har. Til at give os en introduktion havde vi bedt stifts-
konsulent Jørgen Kjærgaard, der særlig arbejder med 
salme- og gudstjenestepraksis på Vestervig Kirkemu-
sikskole og i Aalborg Stift, om at give tre oplæg til 
fælles samtale om det at holde gudstjeneste i vor tid. 

På den måde fik vi lagt et grundlag og en forståelse af 
gudstjenestens fundament, dens forskellige led og så 
kunne vi derudfra tale om andre gudstjenestemåder. 
Deltagerne har så kunnet give deres mening til kende 
og være med til at forme andre gudstjenesteformer. 
Overskriften på forløbet har for os præster været, at 
vi gerne vil fastholde både traditionen, det som vi 
ønsker at holde fast ved og samtidig skabe fornyelse. 

Kirkens gudstjenester har altid rummet både tradition 
og fornyelse. Men traditionelt set så har fornyelsen af  
gudstjenesten været langsom, fordi man ville undgå 
at miste noget værdifuldt – og fordi ændringer altid 
risikerer at erstatte det velprøvede med noget mindre 
holdbart. 

Vi begyndte med den første workshop i Hundborg 
Sognehus, det var d. 22. september 2015 og overskrif-
ten på den aften var: Gudstjenestens historie - hvorfor 
holder vi gudstjeneste, som vi gør? Hvorfor er søndags-
gudstjenesten kristendommens centrum? Hvordan så 

gudstjenesten ud i den ældste kristendom - og hvad 
skete der med den siden hen?

Derefter fortsatte vi i Vester Vandet sognegård, d. 29. 
oktober og overskriften for denne aften var: Søndags-
gudstjenesten - Hvad kan laves om, og hvad bør ikke 
opgives? Er højmessen for tung for en lille menighed 
- hvad kan der gøres ved det? 

Den sidste af disse studieaftner var i Vorupør Kirke-
center d. 17. november og overskriften for denne aften 
var Anderledes gudstjenester – for alle tider, sanser og 
aldre. Med baggrund i de foregående studieaftner 
prøvede vi denne aften selv at komponere en aften-
gudstjeneste og holde den i Vorupør Kirke.

Disse tre aftner fulgte vi op på d. 28. april 2016 i 
Hundborg. Vi begyndte denne aften med en fyraftens-
gudstjeneste kl. 17.30 i Hundborg Kirke og derefter 
arbejde vi videre i sognehuset med nye gudstjeneste-
former.

Sidste gang vi indbød til workshop om gudstjeneste-
former var d. 29. september 2016 i Hundborg Sogne-
hus. Ud fra denne sidste aften og de øvrige aftner har 
præsterne og organist Thomas Olesen udvalgt fem 
gudstjenesteformer blandt det temmelig omfattende 
materiale, hvor forslag til salmevalg også indgik.

Her er, hvad vi er nået frem til, også i samarbejde med 
menighedsrådene:

Højmessen kl. 10.30 bliver der ikke lavet om på. Her 
vil forløbet være som det plejer og her vil der være 
altergang.

Der ventes på klokkeringning



Workshoppen i Vorupør
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5 forslag til nye gudstjenesteformer
Familiegudstjenester - søndage kl. 14
- som vi allerede har ved BUSK, lucia og fastelavn. 
En gudstjeneste med særligt fokus på at konfirman-
derne, et muligt børnekor og minikonfirmanderne 
deltager. Det skal være en gudstjeneste, som er 
tilrettelagt, så børn er inddraget.

Musikgudstjenester -  
søndage kl. 16.30 eller kl. 19
- som har fokus på musik og prædiken. At man 
hører andre instrumenter end orglet, f.eks. trompet, 
violin, fløjte, klarinet, solosang, osv.

Aftensgudstjenester - søndage kl. 19  
eller søndag morgen kl. 9
En gudstjeneste som skal forme sig som en kort 
gudstjeneste med prædiken, eventuelt altergang. 

Natkirke - søndage kl. 21
Det skal være en gudstjeneste med salmesang, 
musik, læsning og en kort prædiken. Følgende kan 
indgå: Lystænding, orgelmusik, CD-musik, solo-
sang, projektor med billeder og måske et band, som 
spiller i kirken. Vi har planlagt to natkirke-guds-
tjenester i Vorupør i 2017. Det bliver søndag d. 23. 
juli og søndag d. 13. august, begge gange kl. 21-22.

Stjernestund - torsdage kl. 17.30-18 
Det skal være en kort gudstjeneste, med læsning, 
salmesang, musik. Vi håber her på at et muligt 
børnekor kan være med. Efterfølgende inviteres til 
fællesspisning, som skal slutte senest kl. 19.30 så 
børnefamilier kan være med.

Vi vil gerne sige tak til alle jer, som har mødt op og 
givet jeres mening til kende. Vi håber, at vi efterhånden 
kan få fastlagt flere af disse 5 forskellige gudstjeneste-

former, og at vi kan holde dialogen åben og sammen 
udvikle flere.

Mange hilsner
Sognepræst Helle Sommer
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Pastoratskalender 
for ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Dato Tidspunkt Arrangement Sted

30. marts 19.00 Fælles sogneaften: Reformationen. 
Foredrag af tidligere provst Ole Dybro. 
Luther Lagkage og kaffe.

Vorupør Kirkecenter

05. april 19.00 Sangaften i Hundborg Hundborg Sognehus

20. april 11.00 Babysalmesang Hundborg Kirke

25. april 19.00 Foredrag ved Rikke Nielsen Hundborg Sognehus

27. april 11.00 Babysalmesang Hundborg Kirke

03. maj 19.00 Sangaften i Hundborg Hundborg Sognehus

04. maj 11.00 Babysalmesang Hundborg Kirke

11. maj 11.00 Babysalmesang Hundborg Kirke

18. maj 11.00 Babysalmesang Hundborg Kirke

21. maj 14.00 Familiegudstjeneste med minikonfirmanderne 
– efterfølgende kaffe i sognehuset

Hundborg Kirke 
og Sognehus

01. juni 11.00 Babysalmesang Hundborg Kirke

07. juni 19.00 Sangaften i Hundborg Hundborg Sognehus

08. juni 11.00 Babysalmesang Hundborg Kirke

11. juni 14.00 Fælles gudstjeneste for hele pastoratet.
Luther Solskinsgudstjeneste.

Vang præstegård

Om forsidebilledet
Gudstjenesten 5. februar 2017 i Hundborg Kirke åbnede Refor-
mations-fejringen. Til ære for den store fest, som varer hele året, 
mødte også en meget prominent kirkegænger op - selveste 
Martin Luther! Han beundrede alterbilledet og glædede sig over 
at få overrakt stjernekirkernes program. Det hedder »Fest med 
Luther« og gemmer på datoer og infoer om vores fejring af 
Reformationens 500-års-jubilæum. 

Det var i 1517, Martin Luther bankede teserne op på kirkedøren 
i Wittenberg. Kom og få den nye pjece til dig og din familie!
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Sangaftener med  
Kristine Frøkjær  

i Hundborg Sognehus kl. 19.00

Grib chancen, gå ikke glip af sang med Kristine 
Frøkjær. Vi mødes 1. onsdag i hver måned. 
De næste gange er 5. april - 3. maj - 7. juni. 

Vi synger fra højskolesangbogen. Kristine har 
planlagt første del af aftenen og der er ønske-
koncert i anden halvdel.

Vi laver kaffen, du medbringer brødet.

Med venlige hilsner 
Hundborg-Jannerup menighedsråd

Luther-arrangement i 
★ Hundborg ★ Jannerup ★ 

Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet pastorat

Luther 
Lagkage!

Torsdag 30. marts kl. 19.00 
i Vorupør Kirkecenter

»Luther og de vilde år omkring 
reformationen!«

Spændende foredrag ved tidl. 
provst i Hjørring Ole Dybro 
- entusiastisk Luther-ekspert!

Musik: Med Thomas Olesen ved flyglet synger 
vi Luthersangene: Vor Gud han er så fast en borg 
- Nu fryde sig hver kristen mand! 

Enhver, som har lyst, må også gerne deltage i 
aftenens Luther-quiz!

Kaffe: Der inviteres til det helt store Luther-
lagkage-bord! 

Foredrag ved Rikke 
Nielsen i  

Hundborg Sognehus
Tirsdag d. 25. april kl. 19.00

Tidligere landsholdsspiller i håndbold Rikke 
Nielsen kommer til Hundborg og fortæller om 
sit liv. Hun har levet med cancer-sygdommen 
og fået et barn med Downs syndrom. 

Om at leve med op- 
og nedture i livet - 
og om at leve videre 
på trods. Om kær-
lighed til livet - og 
om at hjælpe andre 
og give videre af sine 
erfaringer. 

Alle er velkomne.
Rikke Nielsen

Fællesgudstjenster i 5-★-pastoratet

Skærtorsdag i Jannerup Kirke 
13. april kl. 19

Langfredag i 
Vorupør Kirke
14. april kl. 14 
Konfirmanderne deltager
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Luther-arrangement i 
★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet pastorat

Luther-solskinsgudstjeneste
Søndag 11. juni kl. 14.00 i pastoratets præstegård i Vang

Nyd gudstjeneste og naturen under 200 år gamle 
bøgetræer!

Vi starter: Alle børn inviteres med til at plante et 
500-års jubilæumstræ i præstehaven - et egetræ 
midt på plænen! Så ringes der til gudstjeneste i 
præstegårdens have! 

Sognepræsten, menighedsrådene, ansatte ved 
kirkerne, musik-ensemble står klar - og selvfølge-
lig Lutherprædiken, Luthersalmer og musik!

Vi venter blot på dig! Du er glædeligt inviteret.

Bagefter »til kaffe med Luther« ved de gamle lang-
borde! 

Musik: Henrik Juul Andersen på tværfløjte,  
Inger Rasmussen spiller klaver,  
Thomas Olesen svinger bratsch.

Efterfølgende åbent hus i Vang præstegård!

Arrangør: 5-stjerne-pastoratets Lutherudvalg

Luther-arrangement i Thisted provsti

Fælles biograftur onsdag 19. april kl. 17.30
★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet 

Reformationen 500 år
Lutherfilmen i Thisted Biograf - en aftenforestilling Velkomst, tysk pølsebord og øl/
vand i biografens foyer! KINO. Billetpris 50 kr. Tilmelding: Sognepræst Anne Marie 
Nande. Det er først til mølle med hensyn til at få en biografbillet.
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Thisted Provsti
Frilufts- 

gudstjeneste 
2. pinsedag – 5. juni kl. 11.00

Prædikant: Biskop Henning Toft Bro
Hvor?  Bakkegården ved Arup

Vi glæder os til at se dig!

Velkommen til pinse-
gudstjenesten med  
Henning Toft Bro

★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet pastorat

For alle babyer
i 5-stjerne-sognene!

Så er vi klar med babysalmesang i 2017 - fra april 
til juni i Hundborg Kirke

Er du baby?  Smil, så er du en af de heldige! 

Babysalmesang er for spædbørn og forældre. En 
halv times babysalmesang, et kvarters hygge og 
kaffedrikning. Det er for babyer mellem 2 og 9 
måneder og én af deres forældre.

Babysalmesang holdes på torsdage kl. 11.00-11.45 
i Hundborg Kirke: 20. april · 27. april · 4. maj · 
11. maj · 18. maj · 1. juni · 8. juni. Der er ingen 
babysalmesang den 25. maj, som er Kristi Him-
melfartsdag.
Tilmelding: Hos organist Thomas Olesen. Email: 
mail@thomas-olesen.dk. Tlf. 40 15 82 80. Tilmel-
dingsfrist 18. april.
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www.hjvvvv-kirker.dk

Vi mødes til  
gudstjeneste 
på Solgården 
Torsdage kl. 14.30 
Bagefter venter altid en dampende  
kop kaffe/te samt lækkert brød eller kage!

 9. marts  kl. 14.30  Anne Marie Nande 
23. marts  kl. 14.30  Anna-Marie Sloth
 6. april  kl. 14.30  Helle Sommer 
20. april  kl. 14.30  Anne Marie Nande
 4. maj  kl. 14.30  Anne Marie Nande
18. maj  kl. 14.30  Anna-Marie Sloth 
 1. juni  kl. 14.30  Anne Marie Nande

22. juni  kl. 14.30  Helle Sommer

Vi ses på SOL-gården  og alle er velkomne!
Med mange hilsner 

Anne Marie, Helle, Thomas og Janne

Børnekor
Kunne du tænke dig at synge i børnekor?
Bor du i Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør-
Vester Vandet pastorat? Går du i 3. klasse eller 
derover? Så vil organist Thomas Olesen påbe-
gynde et børnekor i pastoratet.

Hvor: i Hundborg Sognehus
Hvornår: om torsdagen fra kl. 15.30-16.30
Første gang er torsdag d. 16. marts.

Forældre bedes tilmelde interesserede børn til 
organist Thomas Olesen senest d. 10. marts. 
Man er også velkommen til at kontakte Thomas, 
hvis man gerne vil vide mere eller har nogle 
spørgsmål - mail@thomas-olesen.dk - mobil: 40 
15 82 80. Med venlig hilsen Thomas Olesen

Minikonfirmander i 3. klasse
Kære børn – i 3. klasse 
i Hundborg, Jannerup, 
Vang, Vorupør, Vester 
Vandet pastorat. I er 
alle inviteret 

Hvornår foregår det? 
Torsdage kl. 14.10-
15.30 i Hundborg sog-
nehus.

Første gang 9. marts, 
sidste gang søndag d. 
21. maj 14.00 gudstje-
neste i Hundborg Kirke, derefter kaffe i sognehuset.

De tilmeldte børn som går i Sjørring Skole afhentes 

ved skolen 13.50. Bus 
nr. 313 til Hundborg 
og menighedsrådet 
betaler for busbillet-
ten, hvis barnet ikke 
har et buskort. Foræl-
dre sørger for hjem-
transporten eller bar-
net tager selv en bus. 

Bemærk Børnekoret 
øver kl. 15.30-16.30 
samme sted.

Med venlig hilsen sognepræst  
Helle Sommer, tlf. 21 38 86 65, mail: hsk@km.dk

Det er sjovt at være med!
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Kalk og disk
Vi har modtaget flere små fine klæder 
og stofduge til at lægge over kalk og 
disk i Hundborg, Jannerup og Vo - 
rup ør Kirker. Dem vil vi gerne takke 
jer for. 

Vi har nu igen, så brød og vin kan 
være dækket til inden altergang i alle 
vores kirker. Skulle nogen opdage, at 
I har noget i gemmerne, så kan vi 
stadig gerne bruge mere.

Menighedsrådsmedlemmer, præster 
og Holger kan kontaktes om det.

Med kærlige hilsner og tusind tak 
Præsterne Anne Marie og Helle

Ny kirkesanger i ★  Hundborg
★ Jannerup & ★ Vester Vandet Kirker

Som nogle har spurgt: »Er der ikke kom-
met en ny kirkesanger i Hundborg, Jan-
nerup og Vester Vandet?« Svaret er jo. Det 
er nemlig mig, Janne. 

Udover tjansen som kirkesanger, arbejder 
jeg som rengøringsassistent og har også 
gang i instruktionen af musicalen Across 
The Universe, som er årets musical på 
Thisted Gymasium, hvor jeg selv er stu-
dent fra. Tidligere har jeg været korleder 
for et af Nordvestjysk Pigekors spirekor, 
og jeg har altid interesseret mig for musik 
og kultur. I min fritid har jeg også gang i 
et par musikalske projekter, og nyder det 
at kunne skabe musik og være kreativ 
sammen med andre. 

Ellers kan der siges om mig at: Jeg vægter 
aha-oplevelser højere end guld, jeg elsker 
fællessang og et godt grin, og jeg 
synes, at det er en fantastisk 
udfordring at være kirkesanger  
her i Hundborg-Jannerup og 
 Vester Vandet Kirker og ser  
derfor frem til et godt sam- 
arbejde med jer alle sammen.

Med venlige hilsner  
Janne Frost

9
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Konfirmanderne ved 
siden af deres nye 

bedste ven - Luther!
10

5-★-pastoratets konfirmander

Konfirmanderne indledte jubilæums-
fejringen - 500 år for Reformationen

Konfirmanderne arbejdede med 
Luther i januar 2017 og sluttede af 
med stor gudstjeneste 5. februar i 

Hundborg Kirke, hvor Rendsam-
men spillede den mest vidunder-
lige musik af Johann Sebastian 

Bach og munkeklædte konfirman-
der hamrede mindst 95 teser på 
kirkedøren!

Konfirmander-
nes tesedør
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Konfirmeres i ★ Hundborg  
Kirke 14. maj 2017 kl. 10:
• Christina Adinolfi 
• Malia Victoria Falksen 
• Amalie Graversen 
• Marie Graversen
•  Anna Damsgård Bisgård  

Jensen
• Jeanette Kristensen 
• Victoria Erina Sørensen
• Jenny Knattrup Sørensen
• Ida Hjortshøj 
• Frida Langballe Jensen
• Sofus Bekhøj Johansen
• Mathilde Toftdal Spalding

Konfirmeres i ★ Jannerup  
Kirke 25. maj 2017 kl. 10:
• William Kortegaard
• Grit Rostrup Hald
• Mark Bermann

Konfirmeres i ★ Vorupør  
Kirke 7. maj 2017 kl. 10:
• Malou Søndergaard Rysgaard
• Marie Lund Pedersen
• Stella Nordensgaard
• Stine Blok Nielsen
• Sofie Bak Jensen
• Frederik Krabbe Toftdal
• Jakob Mejlsø Andersen
• Silas Røjkjær Andersen
(Se videre ved siden af)

Konfirmeres i ★ Vester Vandet 
Kirke 12. maj 2017 kl. 10:
• Laura Vangsgaard
• Annija Auza
• Line Suhr Holm

Konfirmanden i ★ Vang Sogn 
konfirmeres i Sjørring Kirke 
12. maj 2017 kl. 10.30:
• Anders Trauelsen Pedersen

Konfirmanden i ★ Vorupør 
Sogn konfirmeres i Thisted 
Kirke 7. maj 2017 kl. 9
• Carl Spuur Møller
14. maj 2017 kl. 9
• Tobias Sixten Olander

5-stjerne-pastoratets 
konfirmander

Til konfirmanderne i 5-stjerne-pastoratet!
Efter en gudstjeneste, hvor alle 
vores konfirmander havde været 
i kirke, gav en kirkegænger mig 
en huskeremse, som han havde 
lært som konfirmand. Da vores 
konfirmander snart skal konfir-
meres, så gives den hermed vi-
dere fra en ældre konfirmand, 
Peter Munk Andersen, til de 
yngre. En stor tak til dig, Peter, 
at du tænker på vores konfir-

mander og at du husker, hvad du  
selv lærte den gang! Her kommer 
Peters huskeremse til vores kon-
firmander:
Op, op stander Simeon, og sig 
mig, hvad 12 er?
12 er apostlene,
11 er disciplene,
10 er De 10 Guds Bud,
og 9 ud englekor,
8 er de sjæle, som Gud frelste,

7 bønner i Fadervor,
6 er de 6 stenkar i Galilæa,
5 Mosebøger,
4 evangelister,
3 patriarker, Abraham, Isak  
og Jakob,
2 lovens tavler
1 er Herren Jesus   
Kristus, som regerer  
i himlen og på    
jorden.

Så ska’ de 
konfirmeres

★

★★

★

★
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Døbte

29.12.2016 Clara Møller Bertelsen - Vorupør Kirke
14.01.2017 Marie Elvira Rysgaard Skaarup - Jannerup Kirke
29.01.2017 Oliver Svane Kirk - Vang Kirke
04.02.2017 Elina Kær Møller - Vang Kirke
19.02.2017  Johan Arnold Olander - Vorupør Kirke
19.02.2017  Emilie Nygård Andersen - Vorupør Kirke

04.02.2017 Vibeke Møller og Christian Kær Nielsen - Vang Kirke

Viede

18.11.2016 Hansina Poulsen - Vorupør Kirke
22.11.2016 Leo Engberg - Hundborg Kirke
25.11.2016 Bent Egon Sund - Hundborg Kirke
02.12.2016 Signe Elise Bojesen - Vorupør Kirke
08.12.2016 Kristian Førgaard Poulsen - Hundborg Kirke
14.12.2016 Lille dreng - Hundborg Kirke
03.01.2017 Kaj Christian Madsen - Hundborg Kirke
17.01.2017 Ingelise Mose Yde - Vorupør Kirke
21.01.2017 Helge Munk Thomsen - Vorupør Kirke
28.01.2017 Mette Nielsine Borregaard - Vorupør Kirke
10.02.2017 Mariane Pedersen - Hundborg Kirke
18.02.2017 Emmy Marie Søndergaard Møller - Vorupør Kirke

Døde

                       s e t  o g  s k e t

Skønne  
Per Nielsen  
spillede for 
fulde huse  
i Vorupør.

Børnene elskede julekrybbespil 2016 i 
Hundborg, Vorupør og Vester Vandet.

Julemanden  
kom på besøg 
i Hundborg, 
Vorupør, 
Vester Vandet.
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Vorupør Menighedsråd

Vester Vandet Menighedsråd

Fra venstre: Vera »Vips« Nordensgaard, Lene Thomsen, Lone Toft Nielsen, Allan Thinggaard 
Thomsen og Erik Førby.

Fra venstre: 
Inge Kristoffersen, 
Ruth Jeppesen, 
Ellen Lomholt og 
Hans Buck.
Steen Karlsen var 
fraværende (foto th.).

Hundborg & Jannerup Menighedsråd

Øverst fra venstre: Lene Stærk, Sitse Dahl, Lene 
Dahl, Katja Andersen, Betty Søgaard, Anette 

Eisgart, Tage Østergaard og Martin Christensen.
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Her i pastoratet bliver det jo et Luther år og vi er 
startet med den første Luther gudstjeneste med 
meget aktiv deltagelse af vore konfirmander og 
vores husorkester Rendsammen, der som altid 
leverer med stil og klasse. 

Indlagt var også en alternativ trosbekendelse, 
forfattet af konfirmanderne. Ganske tanke væk-
kende, hvad der fylder i de unges verden.  

Året igennem har vi mange Luther arrangemen-
ter rundt om i pastoratet, som alle er nævnt i 
Kirkenyt, hvor vi håber på samme store frem-
møde. 

På personalesiden vil I møde en ny deltidsmed-
arbejder på kirkegårdene, på grund af orlov.

Også velkommen til vores nye kirkesanger Janne. 
Vi håber, at hun vil trives og give lidt modspil til 
det øvrige personale. Det kunne jo blive nødven-
digt.

I Hundborg vil vi beskære træerne rundt om den 
nye kirkegård, så vi får mere lys ind. I Jannerup 
vælter vi den gamle »hestestald« og bygger helt 
ny servicebygning. Omsætning af klokkepillerne 
bliver af økonomiske årsager indlagt i samme 
byggeprojekt, så håber, at I vil bære over med 
rodet.

I rådet er de nye startet fint og byder aktivt ind. 
Det er bare så dejligt med den flotte møde pro-
cent, vi har til råds møder og en sober debat, med 
plads til forskelligheder, samt de meldinger og 
input vi får fra et aktivt personale.

Og så håber jeg bare, at når dette her læses, har 
foråret ramt Thy.  Tage Østergaard

Hundborg  
og Jannerup Vang

Det nye menighedsråd havde sit første møde den 
24. januar i præstegården i Vang.

Vi ser frem til mange nye og spændende opgaver 
her blandt andet de forskellige Luther arrange-
menter. 

Menighedsrådet består af to gengangere fra det 
tidligere menighedsråd og tre nye medlemmer.

Vi skal nu i gang med forberedelserne til Luther-
solskinsgudstjeneste i Vang Præstegårdshave den 
11. juni kl. 14.00.

Menighedsrådsmøder afholdes fremover i Vang-
Tvorup Missionshus. Kim Bloksgaard

Stof til næste nummer for marts, april  
og maj bedes indleveret til Lene Dahl,  

hundborgkirkekb@gmail.com 
- allersenest søndag den 7. maj.

Redaktionen forbeholder sig ret til  
at forkorte og redigere indsendte indlæg.

Menighedsrådsmøder 
21. marts · 18. april · 17. maj · 20. juni
kl. 19.00 i Sognehuset

Menighedsrådsmøder
28. marts · 26. april · 31. maj · 28. juni
i Vang-Tvorup Missionshus
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Så er den nye menighedsrådsperiode godt i gang. 
De enkelte poster er, med få ændringer, blevet 
fordelt. Tak til Inger Kristiansen, fordi du igen vil 
være vores repræsentant i Børne- og Unge-ud-
valget. Det er altid en glæde, når en frivillig siger 
ja til, at gøre en indsats.

Vi har ansat ny kirkesanger - Janne Frost Møller 
Pedersen, Hundborg (se præsentation side 9). Vi 
håber, Janne bliver glad for at synge i vores kirke 
og byder velkommen til teamet omkring Vester 
Vandet Kirke. Janne er også ansat som kirkesan-
ger i kirkerne i Hundborg og Jannerup, hvilket 
gør at vi ind imellem får brug for en afløser. Vi 
er rigtig glade for, at Ellen Lomholt har givet 
tilsagn om at være vikar. Dejligt at også sangen 
er i gode hænder.

Der er fuld gang i forandringerne i konfirmand-
stuen og »den gule stue«. Arbejdet skrider plan-
mæssigt frem, og vi glæder os til at vise de nye 
lokaler frem.

Nu ser det ud til, at tilladelserne til maling af kir-
kebænkene er ved at være i orden, så maleren snart 
kan gå i gang - hynderne er bestilt - og vi er selv-
følgelig meget spændte på resultatet. Det betyder, 
at Vester Vandet Kirke vil være lukket i perioden 
d. 13. marts til d. 8. maj. Datoerne vil  kunne følges 
på hjemmesiden: hjvvvv-kirker.dk og i gudstjene-
stelisten i KirkeNyt. I perioden henviser vi til pa-
storatets øvrige kirker.

Vi glæder os til de mange spændende Luther-
arrangementer, der kommer til at foregå, på tværs 
af sognene det næste år. Se programmet her i 
bladet og på hjemmesiden: hjvvvv-kirker.dk

 Ruth Jeppesen

Vorupør Vester Vandet

Menighedsrådsmøder 
6. april · 4. maj · 15. juni kl. 17.30 
i Konfirmandstuen

Menighedsrådsmøder 
9. maj · 13. juni i Kirkecentret

Det nye menighedsråd er kommet i arbejdstøjet 
og består af næstformand Lene Thomsen, kon-
taktperson for personalet Erik Førby, kasserer 
Vera »Vips« Nordensgård, kirkeværge Allan 
Thomsen og formand Lone Toft. Vi startede året 
med at komme på kursus for at blive klædt på til 
opgaverne, som følger med arbejdet i rådet. 

Vi sluttede 2016 af med gode arrangementer. Vi 
havde Lucia/juletræsfest i samarbejde med bør-
nehuset, som var en rigtig hyggelig eftermiddag, 
med sang/leg og besøg af julemanden. Alt over-
skud gik til børnehuset.  Den 4. december afholdt 
menighedsrådet julekoncert med trompetist Per 
Nielsen med band, med en propfyldt kirke, hvor 
vi var vidner til en fantastisk musikoplevelse. 

Som noget nyt har der været sogneeftermiddage 
i Vorupør Kirkecenter med forskellige temaer og 
disse arrangementer har været godt besøgt. 
Sogneeftermiddagene starter op igen til oktober, 
og er første torsdag i hver måned kl. 14.00-16.00.

Vores regnskabsfører Annika Hove har søgt nye 
udfordringer og vi er i skrivende stund ved at søge 
en ny i samarbejde med 5 andre menighedsråd, 
som vi arbejder sammen med om denne stilling. 
Vi forventer at en ny tiltræder senest 1. april.

Som noget nyt har Torben og Anders haft en ny 
arbejdsgang vedr. granpyntning og der er kom-
met mange roser til dem for deres flotte arbejde. 
Vi vil i Vorupør menighedsråd ligeledes gerne 
rose dem for deres arbejdsindsats og den fanta-
stiske flotte pyntede kirkegård.

Den 7. maj er der konfirmation i Vorupør kirke, 
hvor vi håber, at alle får en dejlig dag. Konfirman-
dernes navne ses andetsteds i bladet.  Lone Toft
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Spejdernyt 

»Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude« 
og »dagene længes og vinteren strenges« synger vi 
om i et par af vore vintersange. Det gælder bare 
ikke i år. Allerede er foråret ved at banke på. Vin-
tergækkerne står i fuldt flor, og inden længe vil 
erantis og krokus følge efter. 
Den første store aktivitet efter juleferien, var vores 
nytårsparade. Vi startede med morgenkaffe i spej-
derhytten og derefter gudstjeneste i V. Vandet 
Kirke. Her havde vi fanerne med. Spejderne stod 
for tekstlæsning og hjalp til ved nadveren.
Vi har fået gravet ud til vores nye bålhytte, og ven-
ter nu på den bliver sat op.
Ellers er vi i gang med forberedelserne til årets helt 
store spejder begivenhed: Spejdernes Lejr er en 
fælles spejderlejr for de fem spejderkorps i Dan-
mark. Til sammen bliver vi 40.000 spejdere, når vi 
mødes i Sønderborg i 2017. Det bliver med andre 
ord Danmarks største spejderlejr. En lejr, som dit 
barn ikke må gå glip af. 
På Spejdernes Lejr bor spejderne i telt, sover i so-
vepose og laver mad over bål. Alt sammen med 
hjælp fra din spejders spejderleder. I løbet af ugen 
er spejderne på aktivitet rundt på den store lejr 
sammen med deres spejderkammerater hjemme 
fra gruppen, andre spejdere fra hele Danmark – og 

endda spejdere fra andre lande. I alt byder lejren 
på cirka 200 forskellige aktiviteter. På Spejdernes 
Lejr kommer dit barn til at opleve spejderlivet, når 
det er allerbedst. Det er nemlig noget helt specielt, 
når 40.000 spejdere er samlet på lejr. 
Lejrområdet er lidt større, end man er vant til hjem-
mefra, lejrbålene foregår på en kæmpe scene og 
aktiviteterne er lige det sjovere og noget lidt andet, 
end man plejer at opleve på spejderlejr. Det er en 
oplevelse for livet. En oplevelse, som vil sidde i 
kroppen i mange år bagefter. Her oplever dit barn 
et meningsfuldt fællesskab og ser resultatet af 
mange spejdere, som arbejder for en sjov lejr. Her 
fra Vandet deltager vi 18-20 spejdere.

Program for de kommende måneder:
Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 
18.30 til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle 
er altid velkommen.
1. april: Forlejr til SL 2017, for alle der skal med på 
Spejdernes Lejr til sommer i Sønderborg.
23. april: ØKO-dag, første dag køerne kommer på 
græs hos Brdr. Futtrup, Tvorup, for alle.
25. maj: Kr. Himmelfartsløb for bæver og ulve.

Gruppelederass.: Steffen Oddershede,  
tlf. 97 97 71 50, mail: steffenoddershede@mail.dk

Danmission Vandet-kredsen
Alle møder er onsdage og starter kl. 14.30. 
Alle interesserede er hjerteligt velkomne.

19. april 
Rosa Hansen, Granitvænget 6, Thisted

17. maj 
Louise Krøyer, Hundborgvej 42, Thisted

14. juni 
Anna-Louise Kjær, Sømærkevej 2, Stenbjerg

Kirkenyt udgives af  
menighedsrådene i Hundborg, Jannerup,  

Vang, Vorupør og V. Vandet.

Ansvarshavende redaktør: Lene Dahl, 
mail: hundborgkirkekb@gmail.com

Signerede indlæg i bladet er ikke  
nødvendigvis i overensstemmelse med  

redaktørens opfattelse.

Produktion: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.



Børneklubben
Samles i missionshuset, Hellebjerg 1, lørdag i ulige 
uger kl. 14.00-15.15 hvor ikke andet er nævnt. 

Lørdag den 4. marts, 18. marts, 1. april, 15. 
april, 29. april, 13. maj og 27. maj.

Hvor andet ikke er 
nævnt, er møderne 

kl. 19.30 
i missionshuset, 

Hellebjerg 1, Vang.

Se også møder på www.imthy.dk
Matt. 6,33: 

»Men søg først Guds rige og hans retfærdighed,  
så skal alt det andet gives jer i tilgift.«
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Møder i missionshuset
Torsdag den 16. marts  
Møde ved fritidsmissionær Søren Peter  
Thomsen, Kallerup.

Fredag den 7. april: Møde soldatermissionen 
v. Jesper Andersen, tidligere præst i Sjørring. 

Onsdag-torsdag den 3. og 4. maj:                                                                                                                                         
Bibelundervisning v. undervisningskonsulent 
»Sprint« Aagaard Korsholm, Fredericia. 

Fredag den 19. maj: Konfirmandfest v. Kristian 
N. Kristensen, Bønderslev.

Torsdag den 1. juni : 
Møde v. Niels Aage Kristensen, Ø Assels.

Legestue 
Legestuen samles hver tirsdag kl. 10.00-12.00  
i missionshuset, Hellebjerg 1. 
Alle med små børn er velkomne.

Bibelstudieaftener
Torsdag den 23. marts  
Hos Ingeborg Knud Kristensen, Mellemvej 11.

Torsdag den 27. april  
Hos Aase og hans Korsgaard, Tvorupvej 54. 

v e s t e r  va n d e t

KFUM / KFUK Vandet-Skinnerup
FAMILIEKLUB: 
Fredag d. 17. marts: Bowling i Thisted kl. 18.50 – 
derefter kaffe hos Hanne og Martin, Sejlhøjvej 13, 
Vester Vandet.
Søndag d. 16. april: Kirkekaffe kl. 9.00 hos Lissy og 
Aage Bang, Klitmøllervej 78, Vester Vandet – her-
efter gudstjeneste i en af sognets kirker.
Fredag d. 28. april: Tur til Bulbjerg – efterfølgende 
kaffe hos Else og Henrik Gregersen, Kærupvej 105, 
Frøstrup. 
Fredag d. 19. maj: Vi besøger Thisted Lilleby, Planta-
gevej 20. Kaffe hos Conny Poulsen, Refsvej 73, st. th.

BIBELTIME med start kl. 19.30:
Onsdag d. 1. marts: Møde hos Hanne 
og Martin, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet. 
Onsdag d. 5. april: Møde hos Conny Poulsen, 
Refsvej 73, st. th. 
Onsdag d. 3. maj: Møde hos Lissy og Aage Bang, 
Klitmøllervej 78, Vester Vande. 
Onsdag d. 7. juni: Møde hos Helle og Poul Alfred 
Kristiansen, Elmholmvej 1, Øster Vandet.
Hvor intet andet er anført, mødes vi på den nævnte 
adresse kl. 19.00. Kontaktperson: Helle Kristiansen 30 
28 70 25, hpa.kristiansen@gmail.com
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Hundborg-Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet

Kirkebetjent/
Graver

Holger Poulsen
tlf. 97 93 76 00
hpgraver@mail.dk

Hanne Jeppesen
tlf. 42 20 87 99
hvhj@godmail.dk

Torben V. Andersen
tlf. 23 30 67 77
torbenvad@
andersen.tdcadsl.dk

Morten Mikkelsen
tlf. 24 20 70 41
mikkelsen.1980@
hotmail.com

Organist Thomas Olesen · tlf. 40 15 82 80 · mail@thomas-olesen.dk

Organist-vikar Solvej Wilbrandt Kjær · tlf. 53 31 33 07 · solvej.kjaer@gmail.com 
Magnus Thorhauge · magnus.s.thorhauge@gmail.com

Kirkesanger Janne Frost
tlf. 28 35 75 66 
jannefmp@gmail.com

Jytte Sandal
tlf. 21 67 16 90

Jytte Mikkelsen
tlf. 22 31 82 86
jimm@paradis.dk

Janne Frost
tlf. 28 35 75 66 
jannefmp@gmail.com

Formand Tage Østergaard
tlf. 28 68 16 12
kanalvej@mail.dk

Kim Bloksgaard
tlf. 31 13 06 98 
bloksgaard64@ 
godmail.dk

Lone Toft Nielsen
tlf. 28 14 33 97
lotn@rn.dk

Hans Buck
tlf. 20 82 72 11
hans@buck.dk

Næstformand Lene Dahl
tlf. 20 60 49 11
hundborgkirkekb@
gmail.com

Birgitte Madsen
tlf. 22 52 88 66
trbi.madsen@ 
gmail.com

Lene Thomsen
tlf. 28 96 80 47
anderscthomsen@
mail.dk

Ruth Jeppesen
tlf. 40 15 71 17
ruthjeppesen@ 
mail.dk

Kasserer Lene Stærk
tlf. 29 82 30 75 
hundborgkirkekas@
gmail.com

Tove Louise Nielsen
tlf. 29 10 49 09
tovetonny@gmail.com

Vera Bisgaard 
Nordensgaard 
tlf. 23 62 17 51
vipsogelith@gmail.com

Steen Karlsen
tlf. 97 97 72 72
sok@post4.tele.dk

Kirkeværge Hundborg: 
Sitse Dahl 
tlf. 51 34 84 98
s.dahl.astrup@ 
hotmail.com
Jannerup: 
Martin Christensen
tlf. 24 93 04 59 
elinlykke@gmail.com

Bent T. Kristensen
tlf. 97 97 40 24
bentthingstrup@ 
hotmail.dk

Allan Thinggaard
tlf. 24 24 70 10
allanthomsen@ 
privat.dk

Inge Kristoffersen
tlf. 31 50 58 08
vandetgaard@
gmail.com

Sekretær Annette Eisgart
tlf. 20 11 65 25
annette@eisgart.dk

Ellen Lomholt
tlf. 61 46 13 47
ello@ofir.dk

Kontaktperson Lene Dahl
tlf. 20 60 49 11
hundborgkirkekb@
gmail.com

Tove Louise Nielsen
tlf. 29 10 49 09
tovetonny@gmail.com

Erik Førby Larsen
tlf. 23 44 59 16
erik.forby@live.dk

Ruth Jeppesen
tlf. 40 15 71 17
ruthjeppesen@ 
mail.dk

Menighedsråds-
medlem

Katja Andersen
tlf. 23 26 77 18
kagga82@hotmail.com

Betty Søgaard
tlf. 97 93 78 87 
bettysogaard@ 
gmail.com

Anna Marie Møller
Bygningskyndig
tlf. 24 98 36 11
ammoller@ 
hotmail.com

www.hjvvvv-kirker.dk
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En ny lov vedr. civilregistrering er trådt i kraft. Det betyder, at borgere skal anmelde navngivning,  
navneændring, faderskab og dødsfald via www.borger.dk

Fødsel
Jordemoderen anmelder fødslen.
Er forældrene ikke gift, men enige om fælles forældre-
myndighed, kan de inden for de første 14 dage efter 
fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndig-
hed via www.borger.dk. Sker dette ikke, behandles fa-
derskabssagen i statsforvaltningen.

Navngivning - dåb
Et barn får navn enten ved navn-
givning eller ved dåb i kirken. Et 
barn skal have navn senest ½ år 
efter fødslen. Forældrene, eller 
den af forældrene, som har for-
ældremyndigheden, sørger for at det sker. En liste med 
godkendte fornavne til hhv. drenge og piger findes på 
Kirkeministeriets hjemmeside, www.km.dk. 
Ønsker forældrene barnet navngivet, sker dette digitalt 
via www.borger.dk. Ønsker forældrene barnet døbt i 
folkekirken, aftales dette med sognepræsten, som efter 
dåben indberetter barnets navn. Inden dåben har for-
ældrene en samtale med præsten.

Navneændring
Sker ved anmeldelse via www.borger.dk. Der er gebyrer 
på visse navneændringer.

Vielse
Kirkelig vielse aftales med sognepræsten. Det anbefales 
at aftale dato i god tid. Nogle uger før vielsen har bru-
deparret en samtale med præsten. For at blive viet i 
kirken, skal mindst en af parterne være medlem af 
folkekirken. Og der skal være tilknytning til sognet. 
Inden vielsen skal parret udfylde en ægteskabserklæ-
ring/prøvelsesattest. Dette sker ved henvendelse til 
kommunen via www.borger.dk 

Dødsfald
Anmeldelse af dødsfald skal ske til præsten i afdødes 
bopælssogn senest to dage efter dødsfaldet. Anmeldelsen 
sker digitalt. Bedemanden kan bistå med dette. Tidspunkt 
for begravelsen/bisættelsen aftales med præsten, og se-
nest to dage før begravelsen/bisættelsen har de nærmeste 
pårørende en samtale med præsten.  Præsten kan, når 
det ønskes, medvirke ved udsyngning i hjemmet.

Anne Marie Nande Kraft 
Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted, 
tlf. 97 97 40 14 · anmn@km.dk
Træffes ikke mandag

Helle Sommer Kjærgaard 
Lyngbyvej 36, Lyngby, 7755 Bedsted, 
tlf. 21 38 86 65 · hsk@km.dk
Træffes ikke mandag

Præsterne i 5-stjerne-pastoratet 
★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ Vester Vandet

Man kan altid kon-
takte præsterne om 
enten en samtale eller 
et besøg. Vi glæder os 
til at møde dig.
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www.hjvvvv-kirker.dk
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  5   Kirkekaffe ved kirken efter gudstjenesten.
  6    Årets døde mindes.
  7   De 9 læsninger.

Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør V. Vandet
Marts
19. marts 3. s. i fasten 10.30 HSK 8

26. marts Midfaste 10.30 HSK        10.30 AMN
April
02. april M. Bebudelse 10.30 AMN8

09. april Palmesøndag 10.30 HSK 10.30 AMN
13. april Skærtorsdag 19.00 HSK8  10

14. april Langfredag 14.00 AMN 3, 4, 8

16. april Påskedag 10.30 AMN 09.00 AMN
17. april 2. påskedag 10.30 AMN2, 8 13.00 LB7 

Tysk
23. april 1. s. e. påske 09.00 HSK 10.30 HSK
30. april 2. s. e. påske 09.00 HSK8

Maj
07. maj 3. s. e. påske 10.00 AMN1

12. maj Bededag 10.00 AMN1

14. maj 4. s. e. påske 10.00 AMN1 10.30 HSK2

21. maj 5. s. e. påske 14.00 HSK9 10.30 AMN2

25. maj Kr. himmelfart 10.00 AMN1 10.30 HSK
28. maj 6. s. e. påske 10.30 AMN 09.00 AMN
Juni
04. juni Pinsedag 09.00 HSK 10.30 HSK 10.30 AMN 09.00 AMN
05. juni 2. pinsedag 11.00 Bakkegården, Arup 6 
11. juni Trinitatis 14.00 AMN5, 8

18. juni 1. s.e. trin. 09.00 HSK 10 10.30 HSK2

25. juni 2. s. e. trin. 10.30 HSK 09.00 HSK
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1 = Konfirmation
2 = Kirkekaffe   
3 = Konfirmanderne medvirker 
4 = Liturgisk gudstjeneste 
5 =  Gudstjeneste i Vang præ-

stegård for hele pastoratet

6 =  Fælles gudstjeneste for  
Thisted provsti ved Bakke-
gården i Arup, biskop  
Henning Toft Bro prædiker

7 = Gudstjeneste på tysk 
8 = Kirkebil fra hele pastoratet

9 =   Minikonfirmanderne  
 medvirker, derefter kaffe  
 i sognehuset

10 = Altergang

Kirkebil ★ Hundborg ★ Jannerup ★ Vang ★ Vorupør ★ V. Vandet
Kirkebil kan bestilles til gudstjenester til alle kirker i pastoratet. 
Ved fælles gudstjenester er tallet 8 tilføjet. Transporten bestilles hos Snedsted Turistbusser 
på 97 93 40 57 inden kl. 17 lørdage til søndagsgudstjenester.


